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Produktový katalóg

It’s a fresh new world.
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Poznáte všetky výhody 
pestovania vlastného jedla?
Konzumácia lokálnych produktov v poslednom čase naberá na popularite, ale prečo 
by Vás to mal o vlastne zaujímať ?

Zero Mile Diet™
Aj keď to tak možno nevyzerá, cena  ropy je 
momentálne veľ mi nízka. Preto platíme pri-
jateľ né ceny za jedlo, ktoré sa k nám viezlo cez 
pol planéty. Priemerná vzdialenosť, ktorú jedlo 
precestuje, kým sa dostane z farmy k vám na 
stôl, je 2400 km. Predstavte si, koľ ko zdrojov 
je spotrebovaných len kvôli tomu, aby sa k vám 
dostala jedna zelenina! 

Jedna kanadská štúdia ukázala, že keby sa 
mesto Waterloo v provincii Ontario rozhodlo 
vymeniť všetko importované jedlo za lokálne 
vypestované produkty, vytvorilo by sa o 50 
tisíc metrických ton menej oxidu uhličitého v 
emisiách z dopravy. Čo je obdobné, ako by z 
ciest zmizlo 16 191 áut! Predstavte si, čo by sa 
stalo, keby sme túto vzdialenosť ďalej znižovali 
pestovaním vlastného jedla v našich domovoch.
 
Urban Cultivator umožňuje bežnej rodine ale-
bo reštaurácii pestovať chutné a zdravé jedlo 
šetrné k životnému prostrediu z pohodlia do-
mova alebo prevádzky. Spôsobujeme revolúciu 
v prístupe ľ udí k jedlu, kuchyňu po kuchyni. 
Pridajte sa k nám! 

Urban Cultivator -  www.cortec.sk/uc

Jesť lokálne produkty vďaka vlast-
nému pestovaniu môže mať zrejmý 
prínos pre životné prostredie, ale 
poznajte aj tieto ďalšie výhody:

100% organické
Udržať škodcov od úrody je 
najväčším problémom pri 
pestovaní organických produk-
tov. Pri pestovaní v Urban Cul-
tivatoru nie sú potrebné žiadne 
pesticídy.

Plná výživová hodnota
Čas strávený prepravou 
zpôsobuje úbytok výživovej 
hodnoty, kým sa tovar dostane 
do obchodu,  na pult a potom 
k vám na stôl. Pestovaním svo-
jej vlastnej zeleniny dosiahnete 
optimálne výživové hodnoty

Lepšia chuť
Vyskúšať čerstvo urodené 
produkty znamená zažíť jedlo 
na najvyššej úrovni. Pestovanie 
vlastnej zeleniny zaručuje 
čerstvosť a plnú chuť. 
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Neviete,  ako na pestovanie?
S nami je pestovanie jednoduché
Sledujte, aké ľ ahké je pestovať v Urban Cultivatore

ALEBO

VLOŽTE SIEŤKU DO KVETINÁČA VYBERTE VHODNÉ MÉDIUM

Podložku pre 
pestovanie bez pôdy

VLOŽTE MÉDIUM A 
ZAROVNAJTE POVRCH

SEMENÁ ROZSEJTE
ROVNOMERNE

Zaplňte do 1/2 alebo 3/4 pôdou.
Utlačte pôdu.

NASAĎTE VLHKOSTNÝ KRYT UMIESTNITE KVETINÁČ DO 
POLICE CULTIVATORA

www.cortec.sk/uc
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Urban Cultivator Residential  
Keď si pestujete vlastnú zeleninu, máte ju čerstvú 
v každom ročnom období

Pestujte bylinky a zeleninu celý rok

Urban Cultivator Residential je interiérová záhrada, 
ktorá ponúka všetko v jednom. Umožní Vám vychut-
návať si čerstvú zeleninu, mikrogreeny, bylinky a 
kvety 365 dní v roku. Pripravit zdravé a chutné jedlo 
so zeleninou vypestovanou priamo u Vás doma je 
teraz jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým.

Minimálna námaha, maximálny výsledok 

Naprogramovaná riadiaca jednotka Urban Cultivato-
ru samo reguluje intenzitu zavlažovania, svetla a 
vlhkosti v jednotke. Behom pár minút osadíte 
kvetináče a s minimálnou údržbou počas týždňa si 
už za pár dní budete môcť užívať bujnú a chutnú 
zeleninu. Pestovanie nikdy nebol o jednoduchšie a 
prístupnejšie.

Inovatívny a štýl ový design 

Keď príde na Vašu kuchyňu, veríme, že by ste nikdy nemal i obetovať osobný štýl 
funkčnosti. Výber prispôsobiteľ ných prvkov zaisťuje, že vždy nájdete Urban Cultiva-
tor, ktorý zapadne presne do Vašich predstáv.
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Prispôsobte si svoj Cultivator 
Voliteľ né prvky prispôsobia Urban Cultivator Vašim požiadavkám

Rozmery produktu
(vrátane pultu)
Hlbka: 63.5 cm
Šírka: 63.5 cm
Výška: 96.52 cm

rukoväť naľavo alebo napravo
kolieska alebo nastaviteľné nohy
samostatná alebo zapojiteľ ná na
vodovod

17 l nádrž
9,5 mm pripojenie hadice
Inštalujte do 150cm od vodovodu a 
odpadu
Inštalujte do 60 cm od zásuvky 230 V

organické živiny

štyri kvetináče

štyri vlhkostné kryty

plastová nádoba pre
miešanie pôdy

Rozmery produktu
(bez pultu a ko-
liesok)
Hlbka: 60.96 cm
Šírka: 60.96 cm
Výška: 87.9 cm

Volne stojaca jednotka s pultom:

Možnosti skrine:

Vlastnosti produktu:

Možnosti dosky pultu:

Možnosti sklenených dverí:

Bežné príslušenstvo:

Zabudovaná jednotka:

Čerešňa

Orech Javor

Nerezová oceľ

Dub

Číre sklo

Kryštalické sklo

Tmavé sklo

Čiastočne tmavé sklo
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Urban Cultivator Commercial 
Využite vypestované ingrediencie k revolúcií na vašom menu

Mezi užívateľov Urban Cultivatoru patrí napríklad... 

Pestujte po celý rok

Pestujte bylinky, zeleninu a mikrogreeny pre svoju
reštauráciu 365 dní v roku. Nič neprekoná chuť a 
celkovú kvalitu čerstvo natrhanej zeleniny. A to 
je rozdiel, ktorý Vy aj Vaši zákazníci spoznáte a 
oceníte.

Ideálne pre podnikanie

Pestovanie vlastnej zeleniny ukazuje Váš zápal pre
lokálne a udržateľ ne pestované i ngrediencie a 
obmedzíte tým aj tvorbu zbytočného odpadu. 
Použite, čo potrebujete a kedy to potrebujete, 
zatiaľ čo zbytok bude ďalej rásť.
Urban Cultivator Commercial bol dôkladne navrh-
nutý pre maximálnu úrodu pri čo najmenšom od-
bere energie. V závislosti na mesačnej spotrebe 
plodín sa môže Urban Cultivator Commercial 
zaplatiť už za necelý rok.
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Urban Cultivator Commercial 
Informácie o produkte a návratnosti pre modernú reštauráciu

Mesačné úspory 

Pestovaním vlastných 
kvetináčov mikrogreenov v 
Urban Cultivatoru môžte ušetriť 
až 80% veľkoobchodnej ceny. 
Na základe cien uvedených 
v grafe sa Urban Cultivator 
zaplatí už za necelý rok.

Rozmery produktu:
Hlbka: 74.93 cm
Hlbka vr.dverí: 137.16 cm
Šírka: 167.64 cm
Výška: 203.2 cm

tekuté hnojivo 

16 kvet ináčov

16 vlhkostných krytov

riešenie pre skladovánie 
a kalibráciu

používa fluorescenčné 
žiarovky T5

priemerná spotreba 
elektriny 40€ za rok

preferované pripojenie k vodovodu (80l nádrž) 
9,5 mm 

pripojenie pre vodu a odtok

namontujte , aby odtok nebol výššie ako 122 cm od 
podlahy

122 cm od zásuvky 230V

priemerne 3,00€ za kvetináč

priemerne 25€ za kvetináč
 

Štandardné příslušenstvo:

Úspora energie:Požiadavky produktu:
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Ned Bell
YEW Restaurant

Four SeasonsVancouver

“ Tá najčerstvejšia možná 
      zelenina o 80 % lacnejšie? 
        Jedno z najchytrejších 
rozhodnutí, ktoré som kedy urobil. ”
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Pestovanie vlastnej zeleniny prináša úspory

Urban Cultivator sa zaplatí rýchlejšie, ako by ste čakali

Mladý jačmeň a hrachové klíčky

• Jeden Urban Cultivator Commercial môže pestovať až 1 6 kvetináčov a je schopný 
dopestovávať jeden či dva kvetináče úrody za deň. Reštaurácie obvykle spotrebujú 
približne 7 - 10 kvetináčov za týždeň.
• Priemerná veľ koobchodná cena za mladý jačmeň a hrachové klíčky je 30€ za 
kvetináč.
• Spotreba jeden kvetináč za deň = mesačne ušetrených 800€ .

Klasické bylinky (napr. bazalka, estragon, oregano atď. )

• Urban Cultivator Commercial umožňuje zožať priemerne dva až štyri kvetináče
týždenne.
• Pri priemere 30€ na kvetináč ušetríte 600€ za mesiac.
• Urban Cultivator Commercial vám ušetrí viac než 7.000€ ročne.

Mikrogreeny a listová zelenina (napr. shiso, brokolica, 
reďkovka atd.)

• So zberom môžete začať už jeden až štyri týždne po výsadbe.
• V Urban Cultivator Commercial môžete použiť štyri až osem kvetináčov týždenne s 
priemernou
hodnotou 30€ za kvetináč, čo znamená návratnosť až 900€ za mesiac na ušetrených
nákladoch (počítáné pre osem kvetináčov týždenne)
• Urban Cultivator Commercial Vám ušetrí viac než 9000€ ročne.

K dispozícií sú aj možnosti financovania!
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Obľúbené produkty na pestovanie

Semienka na predaj

Urban Cultivator ponúka široký sortiment druhov semienok za skvelé ceny. Aj keď 
môžete využiť semienka z miestneho obchodu so záhradnými potrebami, ich 
sortiment býva omedzený podľ a sezóny a semienka sú obvykle drahšie. Semienka 
sa obvykle predávajú len na jar a v lete a môžu stáť mezi 1 až 5€ za balenie. 
V Urban Cultivatore zasievate hustejšie, čo bežne znamená použitie dvoch až devie-
tich takých sáčkov na kvetináč. Naše semienka boli selektované špeciálne pre 
Urban Cultivator po testovaní stoviek rôznych odrôd.
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Čo môžete pestovať

Prieporná rukola

Doba rastu:
3 týždne

Váha pri zbere:
100g

Žiarivá bazalka

Doba rastu:
5-6 týždňov

Váha pri zbere:
230g

Červené klíčky repy

Doba rastu:
2 týždne

Váha pri zbere:
170g

Výdatná brokolica

Doba rastu:
1 týždeň

Váha pri zbere:
200g

Delikátna trebuľka

Doba rastu:
3 týždne

Váha pri zbere: 
100g

Jemná pažitka

Doba rastu:
2-3 týždne

Váha pri zbere:
40g

Voňavý koriander

Doba rastu:
3 týždne

Váha pri zbere:
110g

Citrusový kôpor

Doba rastu:
3 týždne

Váha pri zbere:
70g

Mocný kučeravý kel

Doba rastu:
2 týždne

Váha pri zbere:
180g

Pikantná medovka

Doba rastu:
4 týždne

Váha pri zbere:
90g

Pikantná medovka

Doba rastu:
4 týždne

Váha pri zbere:
90g

Aromatická majoránka

Doba rastu:
3 týždne

Váha pri zbere:
80g
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...a mnoho ďalšieho!

Ostrá horčica

Doba rastu:
2 týždne

Váha pri zbere:
200g

Wasabi kapucínka

Doba rastu:
1-2 týždne

Váha pri zbere:
270g

Divoké oregano

Doba rastu:
3 týždne

Váha pri zbere:
25g

Čerstvý petržlen

Doba rastu:
4 týždne

Váha pri zbere:
50g

Kyslý šťaveľ

Doba rastu:
1 týždeň

Váha pri zbere:
200g

Umami saturejka

Doba rastu:
2 týždne

Váha pri zbere:
70g

Drevitá šalvia

Doba rastu:
2 týždne

Váha pri zbere:
85g

Sladký hrášok

Doba rastu:
2-3 týždne

Váha pri zbere:
430g

Mätový tymián

Doba rastu:
4 týždne

Váha pri zbere:
50g

Sladká pšenica

Doba rastu:
1 týždeň

Váha pri zbere:
275g
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Kontaktujte Urban Cultivator

Nechajte našich poradcov, aby vám ukázali, ako dostať čo najviac 
z Urban Cultivatoru. www.cortec.sk/uc

Sledujte nás a dajte nám like na Facebooku a Instagrame :

/urbancultivator @urban.cultivator


